
 

 

 

 

 

Forslag til drøftelse af God ledelse på alle niveauer i ledelsesteamet 
Nedenstående er et forslag til, hvordan I kan lave en drøftelse af God ledelse på alle niveauer i jeres ledelsesteam. Drøftelsen i 

forslaget er todelt. Den første del er en fælles drøftelse af god ledelse – hvordan ser god ledelse ud i jeres praksis og i 

samspillet i jeres ledelseskæde? Den anden del er konkret feedback til beskrivelsen af God ledelse på alle niveauer – hvordan 

kan beskrivelsen blive endnu mere tydelig og praksisnær? 

Det er lederen af ledelsesteamet, som faciliterer drøftelsen. Tilpas drøftelsen, så den spiller sammen med jeres øvrige arbejde 

med ledelsesudvikling, størrelsen af jeres ledelsesteam mv. Hvis I har spørgsmål eller brug for sparring, så kontakt HR-

konsulent Hanne Lise Rasmussen, mail: halir@aarhus.dk, tlf. 2338 0112 
 

Tag dialogen i ledelsesteamet inden den 15. november 2020! 

Del jeres kommentarer og forslag i gruppen God ledelse på AarhusIntra. Efter den 15. november bliver God ledelse på alle 

niveauer justeret ud fra jeres input. 

 

Forslaget indebærer at alle deltagere har forberedt sig individuelt forud for drøftelsen i ledelsesteamet: 

1. Læs beskrivelsen af God ledelse på alle niveauer 

2. Overvej følgende spørgsmål: 

a. Hvordan ser det ud i praksis, når du laver god ledelse? – aktuelle konkrete eksempler med inspiration fra God ledelse 

på alle niveauer   

b. Hvordan ser det ud, når I skaber god ledelse sammen i ledelseskæden? – aktuelle konkrete eksempler fra praksis. 

Den foreslåede tidsramme på 1½ time til drøftelsen i ledelsesteamet forudsætter, at alle er godt forberedte! 

https://aarhuskommune.sharepoint.com/:b:/s/IntranetDocumentSite/Ec5z71e8xjlPg_AChHYyIuUBAoUlv6ZGrYncKCnA7JpDbw?e=Zwn5lx
mailto:halir@aarhus.dk
https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/12271/god-ledelse


 

 

 

 

 

Rammesætning og præsentation af God ledelse på alle niveauer 

10 min Lederen af ledelsesteamet indleder med en kort præsentation af God ledelse på alle niveauer og gennemgår 

processen. Fx med udgangspunkt i PowerPoint-præsentationen og/eller videoen med Børn og Unges direktør. 

Del 1 – God ledelse i vores ledelsespraksis 

20 min Drøftelse i mindre grupper (fx 3-5 deltagere). Vælg én, som noterer vigtige fælles pointer fra drøftelsen. 

God ledelse er afgørende for at sætte retningen og skabe de gode resultater for børnene og de unge. Dialogen 

om god ledelse giver gensidig inspiration og styrker sammenhængskraften. 

 

• Del de gode eksempler - hvordan ser det ud i praksis, når vi laver god ledelse – i vores egen afdeling og på 

tværs i ledelseskæden? 

• Hvordan gør vi god ledelse endnu bedre? - på vores ledelsesniveau – og i vores ledelseskæde? 

 

20 min Opsamling i plenum – hvordan ser det ud i praksis, når vi laver god ledelse? – er der noget, vi kan gøre bedre 

fremadrettet? 

 

https://aarhuskommune.sharepoint.com/:p:/s/IntranetDocumentSite/EcryoMDyoYBCmzQRcwmR1B0BV4s8oN5cSiEX8WzkShZspQ?e=oQNXAq
https://youtu.be/cy6mwr9jX8k


 

 

 

 

 

Del 2 - Kvalificering af God ledelse på alle niveauer 

15 min Drøftelse i samme grupper. Vælg én, som noterer vigtige fælles pointer fra drøftelsen. 

Det er ambitionen, at God ledelse på alle niveauer skal være enkel og overskuelig, samtidig med at den giver 

mening og kan omsættes i praksis. Den nuværende version er et foreløbigt ’bedste bud’. 

• Drøft konkrete forslag og ideer til at gøre beskrivelsen af God ledelse på alle niveauer endnu mere tydelig og 

praksisnær. 

• Hvordan sikrer vi, at God ledelse på alle niveauer kommer til at leve i praksis? 

 

15 min Opsamling i plenum – hvordan kan beskrivelsen af God ledelse på alle niveauer blive mere tydelig og praksisnær 

– og hvordan får den liv i praksis. 

Beslut hvilke kommentarer og forslag, der kan kvalificere og tydeliggøre God ledelse på alle niveauer. Del 

forslagene med HR og Organisation og alle andre ledere i Børn og Unge i gruppen God ledelse på AarhusIntra - 

inden den 15. november 2020! 

 

Aftaler om næste skridt 

10 min Lederen af ledelsesteamet afrunder i plenum - hvad tager vi med fra drøftelsen af god ledelse i dag – og hvornår 

sætter vi god ledelse på dagsordenen igen i vores ledelsesteam? 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/12271/god-ledelse
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